
 
 

 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 7 หนวยที่  7 
ช่ือวิชา ไมโครคอนโทรลเลอร สอนครั้งที่  7 
ช่ือหนวย การแสดงผลดวย LCD ช่ัวโมงรวม  4  ช่ัวโมง 

   ช่ือเร่ือง  การแสดงผลดวย LCD จํานวนชั่วโมง  4  ช่ัวโมง 
 

 

หัวขอเร่ืองและงาน 
1. โครงสรางของจอ LCD และ Graphic LCD 

1.1 Character LCD 
1.2 Graphic LCD 

2. คําสั่งภาษาเบสิกท่ีใชควบคุมจอแอลซีดี 
3. การตอใชงานจอแอลซีดีชนิด Character LCD 

3.1 การตอจอแอลซีดีเขากับไมโครคอนโทรลเลอรแบบ 8 บิต 
3.2 การตอจอแอลซีดีเขากับไมโครคอนโทรลเลอรแบบ 4 บิต 

4. พอรตท่ีตอระหวางไมโครคอนโทรลเลอรกับจอแอลซีดี 
4.1 การกําหนดคาขาควบคุม 
4.2 การสงขอมูลออกแสดงผล 

สาระการเรียนรู 
การประมวลผลหรือการทํางานของไมโครคอนโทรลเลอรอยูในรูปของขอมูลทางไฟฟา เมื่อตองการ

ทราบคาของขอมูลเหลานั้นตองใชตัวแสดงผลเปนตัวแสดงคาของขอมูลเหลานั้น ตัวแสดงผลที่นิยมใชในงาน
ไมโครคอนโทรลเลอรคือ LCD เพราะสามารถใชแสดงไดทั้งตัวอักษร ตัวเลข และสัญลักษณ การใชงานจอ 
LCD สําหรับแสดงผลในงานที่ใชไมโครคอนโทรลเลอร จะตองกําหนดเงื่อนไขและตั้งคาดังนี้ 
 1. กําหนดความถี่ของออสซิลเลเตอร 
 2. กําหนดจํานวนสายตอวงจรสําหรับ DATA เปนแบบ 1 บิต 4 บิต หรือ 8 บิต 
 3. กําหนดพอรตที่ใชสําหรับเชื่อมตอ DATA 
 4. กําหนดบิตเริ่มตนที่ใชสําหรับเชื่อมตอ DATA 
 5. กําหนดพอรตที่ใชสําหรับเชื่อมตอ RS 
 6. กําหนดบิตที่ใชสําหรับเชือ่มตอ RS 
 7. กําหนดพอรตที่ใชสําหรับเชื่อมตอ EN 
 8. กําหนดบิตที่ใชสําหรับเชือ่มตอ EN 
 9. กําหนดเวลาที่ใชในการรับสงขอมูล 
 10. กําหนดใหระดับลอจิกทีข่า R/W เปนลอจกิ 0 
 11. เคลียรหนาจอ เพื่อใหขอมูลเดิมหายไป 
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สมรรถนะที่พึงประสงค  
 

ความรู ทักษะ  คุณธรรม/จริยธรรม  
1. อธิบายโครงสรางของจอ LCD ได 
2. อธิบายการทํางานของจอ LCD ได 
3. ระบุหนาที่ขาตาง ๆ ของจอ LCD ได 
4. อธิบายการตอจอ LCD เขากับ
ไมโครคอนโทรลเลอรได 

5. อธิบายเงื่อนไขที่จะทําใหจอ LCD ทํางานได 
6. ระบุคําสั่งภาษาเบสิกที่ใชสําหรับการแสดงผล
ดวยจอ LCD ได 

7. เขียนโปรแกรมภาษาเบสิกเพื่อแสดงผลที่จอ 
LCD ได 

8. แกไขโปรแกรมภาษาเบสิกใหแสดงผลตามที่
กําหนดได 

 

1. ตอวงจร  LCD   4 บิต เขากับ 
   ไมโครคอนโทรลเลอรได 
2. เขียนโปรแกรมควบคุมการ
ทํางานของ  LCD ได 

3. แกไขโปรแกรมควบคุมการ
ทํางานของ LCD ได 

4. ตอวงจร  LCD   8 บิต เขากับ 
   ไมโครคอนโทรลเลอรได 
 

1. ตรงตอเวลา 
2. มีความตระหนักในหนาที่ของ 
    นักศึกษา 
3. มีความรับผิดชอบตอตนเอง 
    และสังคม 
4. แตงกายถูกตองตามระเบียบ 
5. แสดงความเคารพดวยทาที 
    ที่สวยงาม 
6. ทํางานดวยความเต็มใจ 
7. ใชวัสดุอุปกรณและเครื่องมือ 
    อยางประหยัดตระหนักถึง 
    ความปลอดภัย 
 

 

เนื้อหาสาระ  
1. โครงสรางของจอ LCD และ Graphic LCD 

1.1 Character LCD 

1      2       3       4      5      6      7       8      9      10    11    12     13    14    15     16   

 

GN
D

+ 5
 V

CO
NT

RA
ST D6D5D4D3D2 D7 A KD1RS D0ENR/
W

$8
0

$8
1

$8
2

$8
C

$8
B

$8
A$8
9

$8
8

$8
D

$8
E

$8
F

$8
7

$8
3

$8
6

$8
5

$8
4

$C
0

$C
1

$C
2

$C
C

$C
B

$C
A

$C
9

$C
8

$C
D

$C
E

$C
F

$C
7

$C
3

$C
6

$C
5

$C
4

 
 
 



 

ไมโครคอนโทรลเลอร                                                                                                                                                                       

104 

1.2 Graphic LCD 
 

K     A     VEE  RS   CS2  CS1  D7            D0     EN  R/W  D/I    Vo  VCC GND

VSS,VDD,RS,R/W,EN,D0-D7,CS1,CS2,RS,VEE 

Segment  Driver 

GLCD  Panal
128 X 64

Com 1-64

ตอไปยังไมโครคอนโทรลเลอร

INTERFACE

 
 

2. คําสั่งภาษาเบสิกท่ีใชควบคุมจอแอลซีดี 
    LCDOUT  หมายถึง สงขอมูลออกไปที่ LCD 
  $FE, 1หมายถึง Clear Display 
  $FE, 2 หมายถึง Return home 
  $FE, $0C หมายถึง Cursor off 
  $FE, $0E หมายถึง Underline cursor on 
 $FE, $0F หมายถึง Blinking cursor on 
 $FE, $10 หมายถึง Move cursor left one position 
 $FE, $14 หมายถึง Move cursor right one position 
 $FE, $C0 หมายถึง Move cursor to beginning of second line สําหรับ 16 x 2 Line 
 $FE, $94 หมายถึง Move cursor to beginning of third line สําหรับ 16 x 4 Line 
 $FE, $D4 หมายถึง Move cursor to beginning of fourth line สําหรับ 16 x 4 Line 
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3. การตอใชงานจอแอลซีดีชนิด Character LCD 
3.1 การตอจอแอลซีดีเขากับไมโครคอนโทรลเลอรแบบ 8 บิต 

BR
IG

HT
NE

SS×

 
3.2 การตอจอแอลซีดีเขากับไมโครคอนโทรลเลอรแบบ 4 บิต 

BR
IG

HT
NE
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4. พอรตท่ีตอระหวางไมโครคอนโทรลเลอรกับจอแอลซีดี 

4.1 การกําหนดคาขาควบคุม 
 1. พอรตที่จะตดิตอตองเปนดจิิตอลพอรต 
 2. เลือกการสงขอมูลที่ละ 8 บิต หรือ 4 บิต 
 3. กําหนดพอรตของไมโครคอนโทรลเลอรที่ใชติดตอกบัขา RS ของจอ LCD 
 4. กําหนดบิตของพอรตไมโครคอนโทรลเลอรที่ใชติดตอกับขา RS ของจอ LCD 
 5. กําหนดพอรตของไมโครคอนโทรลเลอรที่ใชติดตอกบัขา E ของจอ LCD 
 6. กําหนดบิตของพอรตไมโครคอนโทรลเลอรที่ใชติดตอกบัขา E ของจอ LCD 
 7. ตั้งคาขา R/W ใหมีคาระดบัลอจิก 0  
 8. กําหนดคาเวลาของคําสั่งที่ใชสําหรับรับสงขอมูล 

4.2 การสงขอมูลออกแสดงผล 
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กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

ขั้นตอนการสอน  
(กิจกรรมของครู) 

ขั้นตอนการเรียน  
(กิจกรรมผูเรียน) 

เคร่ืองมือ/การวัดผล 
ประเมินผล 

1.ขั้นนําเขาสูบทเรียน   
 1.1 ครูบอกจุดประสงคของการเรียนใน 
       บทเรียนนี้ 
 1.2 ครูสอบถามความสําคัญของการแสดงผล

ดวย LCD 
 1.3 ครูแจกแบบทดสอบกอนเรียนหนวยที่ 7 

 1.1  นักเรียนรับฟงจุดประสงคของการเรียนใน 
       บทเรียนนี้ 
 1.2  นักเรียนบอกความสําคัญของการแสดงผล

ดวย LCD 
 1.3 นักเรียนทําทดสอบกอนเรียนหนวยที่ 7 

 1. คําถามประจําหนวย 
 2. แบบทดสอบกอน 
     เรียนหนวยที่ 7 

2. ขั้นสอนทฤษฎี   
 2.1 ครูอธิบายการแสดงผลดวย LCD ใชสื่อ  
        power point ประกอบ 
 2.2 ซักถามปญหาเกี่ยวกับการแสดงผลดวย 

LCD 

2.1 รับฟงคําบรรยาย 
 
2.2 ตอบคําถามและแสดงความคิดเห็น 

 1. power point หนวยที่ 7 
  
2. คําถามหนวยที่ 7 

3. ขั้นสรุป   
   3.1 ครูและนักเรียนชวยกันสรุปและครูซักถาม 
         ปญหาขอสงสัย 

3.1 นักเรียนชวยครูสรุปและตอบคําถาม 
3.2 จดบททึกยอ 

 1. ใบสรุปหนวยที่ 7 

4. ขั้นสอนปฎิบัติ   
   4.1 นักศึกษาปฏิบัติงาน ทํา ตามใบงานที่ 3  
         เรื่องการแสดงผลดวย LCD 

4.1 นักศึกษาปฏิบัติงาน ทํา ตามใบงานที่ 3  
      เรื่องการแสดงผลดวย LCD 

 1.ใบตรวจผลงาน  
    ตามใบงานที่ 3  

5. ขั้นการประเมินผล   
   5.1 ครูแจกใบประเมินผลหลังเรียนหนวยที่ 7 
   5.2 ดูแลนักเรียนไมใหทุจริต 
   5.3 เมื่อครบเวลาที่กําหนดรับแบบทดสอบคืน 

5.1 รับใบประเมินผลหลังเรียนหนวยที่ 7 
5.2 ทําแบบทดสอบหลังเรียน 
5.3 เมื่อครบเวลาที่กําหนดสงแบบทดสอบคืน 

 1. แบบทดสอบหลังเรียน 
    หนวยที่ 7 

6. ขั้นมอบหมายงาน   
   6.1 ใหนักเรียนไปคนควาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 
         การแสดงผลดวย LCD และทํา 
        แบบฝกหัดทายหนวยเรียนหนวยที่ 7  
        สงในสัปดาหตอไป 

6.1 รับมอบหมายงาน  1. ใบมอบงานหนวยที่ 7 

7. ขั้นตรวจสอบความเรียบรอย   
   7.1 ตรวจความเรียบรอยและความเรียบรอย 
        ของหองเรียนหองปฏิบัติงาน 
 
 
 
 

7.1 ชวยกันจัดเก็บและทําความสะอาด 
      หองเรียนหองปฏิบัติงานใหเรียบรอย 

 1.ใบตรวจสอบความ 
    เรียบรอย 

งานที่มอบหมายหรือกิจกรรม 
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กอนเรียน 
  - นักศึกษาทําแบบทดสอบกอนเรียนบทที่ 7 
ขณะเรียน 
  ใหนักศึกษาอภิปรายเกี่ยวกับและสรุปเกี่ยวกับการแสดงผลดวย LCD  
หลังเรียน 

ใหนกัเรียนไปคนควาเพิ่มเตมิเกี่ยวกับการแสดงผลดวย LCD และทําแบบฝกหัดทายหนวย
เรียนหนวยที่ 7 สงในสัปดาหตอไป 

สื่อการเรียนการสอน 
1. หนังสือเรียนไมโครคอนโทรลเลอร บทที่ 7 เร่ืองการแสดงผลดวย LCD 
2. power point เร่ืองการแสดงผลดวย LCD 
3. แบบฝกหัดทายหนวยเรียนที ่7 

การวดัผลการเรียน 
 กอนเรียน 
  ทดสอบกอนเรียน (Pre-test)  โดยใชขอสอบบทที่ 7 จํานวน 10 ขอ 
 ขณะเรียน 
  ถาม – ตอบปญหา   ,  ความสนใจ  ,  ความตั้งใจ  , การอภิปราย 
 หลังเรียน 
  ทดสอบหลังเรียน (Post-test)  โดยใชขอสอบหนวยที่ 7 จํานวน 10 ขอ 
การประเมินผล 
 1.  การประเมนิผลโดยใชแบบประเมินผลหลังการเรียนหนวยที ่7 จํานวน 10 ขอ (แบบเลือกตอบ ) 
 2.  สังเกตการมีสวนรวมในการเรียน 
 3.  สังเกตจากการตอบคําถาม / การอภปิราย 
เอกสารอางอิง 
              1. สุชิน ชินสีห. (2557).  ไมโครคอนโทรลเลอร  
                  นนทบุรี : โรงพิมพ  บริษัท ศนูยหนังสือเมอืงไทย จํากัด. 
 
 
 
 
 
 

บันทึกหลังการจัดการเรียนรูของคร ู
วันที…่…….… เดือน……………..…...……….  พ.ศ………….… 
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รหัสวิชา  2105-2105     ช่ือรายวิชา ไมโครคอนโทรลเลอร 
             สาขาวิชา ชางอิเล็กทรอนิกส                        ระดบัชั้น   ปวช.                            ปที่  3 กลุมที่ 1,2 

 

1. หัวขอเนื้อหาทีส่อน การแสดงผลดวย LCD หนวยที่  7 
2. จํานวนนักศกึษาเขาเรียน  ……… คน 

  รายละเอียดการสอน  
รายละเอียด/หัวขอ 
เนื้อหาท่ีสอน 

เขาใจ/ 
ปฏิบัติได(คน) 

ไมเขาใจ ปฏิบัติ 
ไมได (คน) 

1. โครงสรางของจอ LCD และ Graphic LCD   
2. คําสั่งภาษาเบสิกที่ใชควบคุมจอแอลซีดี   
3. การตอใชงานจอแอลซีดีชนิด Character   
4. พอรตที่ตอระหวางไมโครคอนโทรลเลอร 
   กับจอแอลซีดี 

  

   
   

   
   
   
   

 

สรุป 
ผลการใชแผนการสอน 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผลการเรียนของนักเรียน  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผลการสอนของครู  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

หมายเหต ุ สําหรับนักศึกษาที่ไมเขาใจหรือ
ปฏิบัติไมไดจะแกไขในการสอนครั้งตอไป  
ในวันที่….....เดือน…….........…..พ.ศ……....... 
โดยจะดําเนินการดังนี้ 

 
1. ………………………….……........…… 
2. …………………………….…........…… 
3. ……………………….…………............ 
4. ………………………….…………........ 
5.     ………………………….……….........… 

 
ลงชื่อ……………………………. 

(                                     ) 
ครูผูสอน 
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แบบฝกหัดทายหนวยท่ี 7 
 

จงอธิบาย/บรรยาย 
1. จงเขียนวงจรการติดตอระหวางไมโครคอนโทรลเลอรกับจอ LCD พรอมทั้งเขียนโปรแกรม  
    ภาษาเบสิกที่ใชติดตอระหวางไมโครคอนโทรลเลอรกับจอ LCD โดยกําหนดดังนี้ 
    - คริสตอลในวงจรไมโครคอนโทรลเลอร 12 MHz 
  -ใชพอรต D สําหรับตอ DATA 
  - ใชพอรต A สําหรับตอ RS,EN และ R/W 
2. จากวงจรดานลาง จงอธิบายประเดน็ตอไปนี้ 
    2.1 พอรตอินพุตเอาตพุต 
    2.2 พอรต RS 
    2.3 พอรต EN 
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ใบประเมินผลหนวยท่ี  7 
วิชา ไมโครคอนโทรลเลอร    ชื่อหนวย การแสดงผลดวย LED 7-Segment 

 

  

 คําชี้แจง   ใหเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดแลวทาํเครื่องหมาย X ลงในกระดาษคําตอบ 
 
1. จอแอลซีดีชนิดใดที่สามารถแสดงภาพสีได 

 ก  LCD Display ข  Character LCD 

 ค  Graphic LCD ง  Color Graphic LCD 
2. จอแอลซีดีท่ีมีแสงไฟสองหลังเปนการแสดงผลดวยแบบใด 
 ก  Reflective Mode ข  Transflective Mode 
 ค  Transitive Mode ง   LED Mode 
3. จากรูปดานลางคําสั่งภาษาเบสิกคําสั่งใดที่แสดงขอความในแถวที่ 1 
 

 
 ก  LCDOUT  $FE, “HELLO” ข  LCDOUT  $FE,$80, “HELLO” 
 ค  LCDOUT  $FE,$83, “HELLO” ง  LCDOUT  $FE,$C0, “HELLO” 
4. จากรูปในขอ 3 ขาของจอ LCD ขาใดที่ควบคุมการอานหรือเขียนของจอ LCD 
 ก  3 ข  4 
 ค  5 ง  6 
5. จากรูปในขอ 3 ตําแหนงของตัว D ในแถวที่ 2 อยูท่ีแอดเดรสใด 
 ก  $C0 ข  $C6 
 ค  $C9 ง  $CD 
6. ขอใดเปนการตอใชงานจอ LCD กับไมโครคอนโทรลเลอรใชสายจํานวน 6 เสน 
 ก  การเชื่อมตอแบบ 1 บิต ข  การเชื่อมตอแบบ 4 บิต 
 ค  การเชื่อมตอแบบ 7 บิต ง  การเชื่อมตอแบบ 8 บิต 
7. ถาหากหนาจอ LCD ไมสามารถแสดงผลได ควรตรวจสอบที่จุดใด ตามลําดับ 
 ก  Vcc , RS,EN,R/W,DATA ข  GND, RS,R/W,DATA,EN 
 ค  Brightness , RS,EN,R/W,DATA ง  Vcc , RS,EN, DATA,R/W 
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8. จากวงจรดานลาง คําสั่งภาษาเบสิกคําสั่งใดไมจําเปนตองใชสําหรับการแสดงผลที่จอ LCD 
 

20MHz
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10 KΩ

+ 5 V
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14     13    12     11     10     9       8      7       1         16 

R/W5

10Ω
15

A
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RD1
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D4

+ 5 V

RD2
×

 
 

 ก  DEFINE  LCD_RSREG  PORTD ข  DEFINE  LCD_DREG  PORTD 
 ค  LOW   PORTD.2 ง  ADCON1  = $0F 
9. จากวงจรในขอ 8 และโปรแกรมดานลาง ถาหาก RUN โปรแกรมแลวพบวาไมทํางาน จะ   
    แกไขโปรแกรมคําสั่งใด 
  DISPLAY: LCDOUT  $EF,$80, “VALUE = ” 
   GOTO   DISPLAY  
 ก  LCDOUT  $FE,$90, “VALUE = ” ข  LCDOUT  $FE,$80, “VALUE = ” 
 ค  LCDOUT  $EF,$C0, “VALUE = ” ง  LCDOUT  $EF,$A0, “VALUE = ” 
10. คําสั่งภาษาเบสิกคําสั่งใดท่ีใชเคลียรหนาจอ 
 ก  LCDOUT  CLEAR ข  LCDOUT   $FE,0 
 ค  LCDOUT   $FE,1 ง  LCDOUT   $FE,$70 
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เฉลยใบประเมินผลหนวยท่ี 7 

 คําตอบของแบบประเมินผลหนวยที่ 7 
 

ขอที่ คําตอบ 
1 ง 
2 ค 
3 ค 
4 ค 
5 ค 
6 ข 
7 ค 
8 ง 
9 ข 
10 ค 
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